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Resumo O tatu-canastra, Priodontes maximus, é um dos mais raros mamíferos terrestres encontrados na Amé-
rica do Sul. Seu comprimento pode chegar a 150 cm e seu peso pode atingir até 50 kg. Ainda é encontrado em 
algumas regiões do Cerrado, Pantanal, Amazônia e Mata Atlântica, mas poucos estudos têm se dedicado a 
avaliar a exata ocorrência atual da espécie e o seu papel na manutenção dos ecossistemas. Nós registramos 
através de armadilhas fotográficas a presença do P. maximus na maior área protegida do leste do estado do 
Mato Grosso do Sul, Brasil e documentamos seu importante papel como engenheiro de ecossistemas. Trinta 
e cinco espécies de vertebrados foram registradas na Reserva Cisalpina usando as tocas de tatu-canastra, 
indicando sua importância na manutenção da qualidade de habitat para um grande número de espécies. 
A preservação dessa reserva é fundamental para a conservação do P. maximus ao longo do Corredor de 
Biodiversidade tri-nacional do Rio Paraná, sendo a única área em território brasileiro desse corredor onde a 
espécie tem sido conhecida. 
Palavras chave: Cerrado, Chlamyphoridae, engenheiro do ecossistema, Mata Atlântica  

Presence and importance of giant armadillos, Priodontes maximus (Kerr, 1792), in the largest protected area in 
the Eastern Mato Grosso do Sul State, Brazil

Abstract The giant armadillo, Priodontes maximus, is one of the rarest South American mammal species. Its 
length may reach up to 150 cm and it can weigh up to 50 kg. The species is still found in some regions of 
the Cerrado, Amazon, Pantanal, and Atlantic Forest but few studies have been dedicated to the species or 
have evaluated the exact current occurrence of the species and its role in ecosystem maintenance. We used 
camera traps to record the presence of P. maximus in the largest protected area in the eastern Mato Grosso 
do Sul state, Brazil, and documented the important role of the species as an ecosystem engineer. Thirty-five 
vertebrate species were registered using its burrows in the Cisalpina Reserve, highlighting the important 
performance the giant armadillo plays in habitat quality for a large number of species. The preservation of 
this reserve is fundamental for the conservation of P. maximus along the Paraná River tri-national Biodiver-
sity Corridor, as this is the only area in the Brazilian territory within this corridor in which the species has 
been recorded.
Keywords: Atlantic forest, Cerrado, Chlamyphoridae, ecosystem engineer 
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Introdução
O tatu-canastra, Priodontes maximus (Kerr, 1792), 

é o maior das 20 espécies de tatus atualmente vivas e 
pode chegar a medir 150 cm e pesar até 50 kg (Nowak, 
1999). Ele é encontrado em 11 países da América do 
Sul, estendendo sua distribuição a leste dos Andes, 
no norte da Colômbia, Venezuela, Guianas, e no 
sul até o Paraguai e a norte da Argentina (Wetzel, 
1985; Eisenberg, 1989; Emmons & Feer, 1997; Abba 
& Superina, 2010), e está provavelmente extinto no 
Uruguai (González, 2017). Priodontes maximus está lis-
tado como Vulnerável (A2cd) na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas, e está incluído no Apêndice I 
da CITES (IUCN, 2016; CITES, 2017). No Brasil, a es-
pécie está oficialmente classificada como vulnerável 
(Brasil, 2014). As principais ameaças para a espécie 
são destruição do habitat, perseguição, caça e atrope-
lamento em rodovias (Anacleto et al., 2014). Priodontes 
maximus possui unhas grandes e recurvadas na pata 
anterior. A garra no terceiro dedo pode medir até 20 
cm e é utilizada na escavação de tocas e na procura 
por alimentos (Emmons & Feer, 1997; Eisenberg & 
Redford, 1999). Segundo Anacleto (2001) sua dieta 
consiste principalmente em formigas e cupins. No 
Pantanal, um indivíduo foi observado cavando seis 
buracos de alimentação de 80 cm cada em menos de 
15 min para se alimentar de formigas e cupins que se 
encontravam no subsolo (Projeto Tatu-canastra, com. 
pessoal). Os buracos de alimentação e de dormir são 
inconfundíveis devido ao tamanho e profundidade. 
Segundo Desbiez & Kluyber (2013), P. maximus rea-
liza três tipos diferentes de escavações: (1) buraco de 
alimentação (até 1 m de profundidade); (2) toca de 
descanso (de 1–2 m de profundidade); e (3) toca de 
dormir (até 6 m de profundidade).

Conhecer os ambientes de ocorrência do P. ma-
ximus, especialmente em unidades de conservação, é 
fundamental para monitorar a espécie e avaliar a via-
bilidade das populações a longo prazo, assim como 
conduzir programas de conservação para essa espé-
cie. No Brasil, P. maximus está presente na Floresta 
Amazônica, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica 
(Srbek-Araujo et al., 2009). Permanece ausente na 
Caatinga (Wetzel, 1985) e foi localmente extinto em 
boa parte da extensão sul de sua região de ocorrência 
original nos Pampas (MMA, 2008). No Mato Grosso 
do Sul (MS) seus registros se concentram na Bacia 
do Rio Paraguai e entorno (Schaller, 1983; Alho et al., 
1987; Coutinho et al., 1997; Desbiez et al., 2010; Porfirio 
et al., 2012). Para a região leste do estado só se tinha o 
relato oral de um pesquisador que em 2014 encontrou 
evidências da espécie (W. M. Tomas, com. pessoal). 
O objetivo desse trabalho foi investigar e confirmar 
a presença de P. maximus no maior remanescente de 
paisagem natural protegida no leste do estado de MS, 
Brasil, e discutir sua relevância para outras espécies 
que ocorrem na reserva. 

Materiais e Métodos
O estudo foi realizado na Reserva Cisalpina (RC) 

(21°16’0,3”S, 51°54’28,96”W), localizada no municí-
pio de Brasilândia, leste do MS (Fig. 1), que pertence 
à Companhia Energética de São Paulo (CESP) desde 
2003. Possui uma área total de 22.886 ha (CESP, 2007) 
e está limitada ao norte pelo Rio Verde e a leste e sul 
pelo Rio Paraná, fazendo fronteira com o Estado de 
São Paulo. A Reserva está inserida em uma área de 
transição entre o Bioma Mata Atlântica e Cerrado 
(IBGE, 2004) e é uma das áreas protegidas inseridas 
no Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná, que in-
clui áreas do Brasil, Argentina e Paraguai (Valladares-
Pádua et al., 2002).

A RC é um remanescente das várzeas do rio 
Paraná, sendo a maior amostra deste tipo de ecossis-
tema que restou após o enchimento da Hidrelétrica 
Sérgio Motta, em 1995. A paisagem corresponde a 
um mosaico contendo um complexo sistema de la-
goas, córregos e canais interligados ao canal do rio 
Paraná, áreas abertas inundáveis e manchas florestais 
naturais (Andrade, 2011). Hoje em dia a RC possui 
vários estágios de reflorestamento com espécies arbó-
reas nativas. Áreas de campo, em sua maioria, corres-
pondem a setores que foram desmatados para cultivo 
de pastagem com gramíneas exóticas, especialmente 
braquiárias (Andrade, 2011). A BR-158 divide a RC 
em duas porções, norte e sul. O clima é tropical úmido 
de acordo com a classificação de Köppen, as estações 
são bem marcadas, sendo mais seco de abril a setem-
bro e mais chuvoso de outubro a março (CESP, 2007). 
As médias anuais de temperatura e precipitação são 
23,6 °C e 1.200 mm, respectivamente (Andrade, 2011).

A área sofreu fortes ações antrópicas ao longo do 
tempo antes de se tornar uma Reserva. Os impactos 
incluem mudanças devido ao regime hídrico, intro-
dução de pastagens com espécies herbáceas exóticas 
e desmatamento de pequenas áreas para cultivos, 
como arroz (Andrade, 2011). Nos últimos nove anos 
a RC vem se recuperando graças à preservação das 
manchas de floresta e ao reflorestamento nas áreas 
antropizadas. Assim, hoje a RC é considerada o maior 
remanescente de floresta protegida no leste do estado 
de MS e se tornou um grande refúgio para a biodiver-
sidade ao longo do rio Paraná. Entretanto, P. maximus 
não era conhecido na reserva até recentemente, e não 
constava no Plano de Manejo elaborado pela CESP 
em 2006. 

Para registrar a ocorrência de P. maximus nas 
diferentes áreas da RC foram utilizadas armadilhas 
fotográficas, entrevistas informais com moradores e 
buscas por vestígios entre setembro de 2014 e feve-
reiro de 2016. Um total de 15 armadilhas fotográficas 
foi utilizado (Reconyx HC-500 e PC-850, Holmen, 
EUA), as quais foram posicionadas na frente de bura-
cos frescos ou buracos de alimentação, a uma distân-
cia de 2–3 m e de 45–60 cm do chão. Foram também 
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instaladas armadilhas fotográficas nas principais tri-
lhas e estradas da RC e em frente a cupinzeiros com 
indícios de já terem sido forrageados por tatus-canas-
tra (os cupinzeiros apresentavam escavações grandes 
e profundas). O equipamento foi programado para 
registrar fotos 24 hs por dia e sem intervalo de tem-
po entre os registros fotográficos. As câmeras foram 
distanciadas entre si por cerca de 400 m, cobrindo 
uma área de aproximadamente 30 km2 em 17 meses 
de levantamento. As armadilhas fotográficas perma-
neceram no mesmo sítio de estudo por períodos de 
1–3 meses. As armadilhas fotográficas foram removi-
das quando um registro da espécie foi obtido. Tocas 
ativas foram evidenciadas pela presença de sinais de 
uso pelo P. maximus, como areia removida, marcas 
das garras e impressões da cauda no solo. Tocas fo-
ram consideradas inativas quando havia a presença 
de folhas acumuladas na entrada e desmoronamen-
tos. Os indivíduos de P. maximus registrados através 
das armadilhas fotográficas foram identificados por 
marcas naturais (Noss et al., 2004). A carapaça de 
tatus-canastra é marcada lateralmente em sua borda 
por uma faixa distinta mais clara que a circunda. As 
bordas desta faixa são irregulares e variáveis de um 
indivíduo para outro, permitindo a identificação. 

Adicionalmente, foram feitas (entre setembro de 
2014 e fevereiro de 2016) pesquisas informais com 
seis antigos moradores que viveram e trabalharam 

até 2003 na área que atualmente corresponde à RC. 
Os moradores, com idades acima de 42 anos, foram 
questionados: (A) quanto tempo moravam na RC; (B) 
se já tinham visto o tatu-canastra na RC; e (C) se já ti-
nham encontrado alguma evidência (rastros, buracos 
de alimentação e tocas de dormir) da espécie na RC. 

As buscas por rastros e vestígios foram realiza-
das percorrendo estradas e trilhas nos fragmentos de 
vegetação nativa em uma área de até 6 km ao redor da 
RC, sendo que os vestígios foram classificados como 
tocas ou buracos de alimentação, podendo ser fresco 
(<1 mês), velho (até 3 meses), muito velho (>3 meses). 
Também realizamos buscas adicionais (três campa-
nhas de quatro dias cada) na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Foz do Aguapeí (RPPN Foz do 
Aguapeí), localizada em área de Mata Atlântica no 
Estado de São Paulo, localizada a 20 km em linha reta 
a nordeste da RC.

Os registros fotográficos foram analisados se-
guindo a metodologia de Desbiez & Kluyber (2013). 
Se um mesmo indivíduo surgiu após um intervalo 
de 10 min, os registros foram considerados indepen-
dentes das observações anteriores a esse intervalo. As 
atividades registradas foram classificadas em quatro 
categorias: (1) o animal viajou (descreve quando o 
animal passou na frente do buraco, sem interagir); 
(2) interagiu <5 s (o animal interagiu (observando, 

Figura 1. Área de localização da Reserva Cisalpina, Município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, Brasil.



29G. F. Massocato & A. L. J. Desbiez: Presença e importância do tatu-canastra, Priodontes maximus...

cheirando) com o buraco ou monte de areia por me-
nos de 5 s); (3) interagiu >5 s (o animal forrageou, 
ingeriu alimento, descansou no monte de substrato, 
procurou a entrada da toca para se alimentar ou en-
trou na toca, mas mantendo-se visível para a câmera 
por mais de 5 s); e (4) entrou na toca e desapareceu 
por mais de 5 s. As categorias (3) e (4) foram conside-
radas para caracterizar o uso. 

Resultados
Registramos um total de 30 tocas atribuídas a 

escavações de P. maximus ao longo do levantamento 
na RC, sendo 16 tocas de dormir, oito tocas de des-
canso e seis buracos de alimentação. Cada armadilha 
fotográfica permaneceu no campo em média por 60 
dias, resultando em 34.938 fotos em um esforço de 
3.060 noites de armadilhamento. Onze registros de P. 
maximus foram feitos, sendo que em oito vezes as câ-
meras registraram fotos de qualidade adequada para 
identificação. Dos 11 registros fotográficos somente 
um foi feito às 06:57 hs no dia 11 de março de 2015 
(Fig. 2); os demais foram feitos durante a noite. Com 
base nestas fotos, três indivíduos foram identificados 
dentro da RC, sendo que todos eram fêmeas (duas 
adultas e uma sub-adulta). Uma das fêmeas foi regis-
trada tanto na porção norte quanto na porção sul da 
RC (distância entre os pontos 1,5 km), indicando que 
o P. maximus atravessa a rodovia BR-158. A distância 
máxima registrada através das armadilhas fotográfi-
cas para um dos indivíduos foi de 2,4 km. Fotos obti-
das em trilhas e estradas não apresentaram qualidade 
suficiente para permitir a identificação dos indivídu-
os, mas foram utilizadas para avaliar a ocorrência da 
espécie na RC.

Segundo as pesquisas informais, nenhum dos 
seis antigos moradores tinham visto ou encontrado 
evidências do tatu-canastra dentro da RC. Após 2003 
todos estes moradores foram retirados para criação 
da RC. Evidências do P. maximus foram encontradas 
em fragmentos de 2–6 km ao redor da reserva e em 
uma dessas ocasiões rastros de indivíduo adulto e 
sub-adulto, além de buracos de alimentação frescos, 
foram registrados. Por outro lado, as buscas na RPPN 
Foz do Aguapeí produziram apenas registros de to-
cas muito antigas. 

Quarenta e uma espécies de vertebrados foram 
registradas pelas armadilhas fotográficas, dentre as 
quais 35 (18 espécies de mamíferos, 15 de aves e duas 
de répteis) foram observadas usando as escavações 
ou o substrato em frente às tocas como refúgio tér-
mico, abrigo contra predadores, local de alimentação 
ou descanso. As diferentes espécies de roedores estão 
agrupadas como “roedores” em função da dificulda-
de de identificação através de fotografias (Tabela 1). 

 A espécie que mais utilizou as escavações de P. 
maximus foi Momotus momota com 333 registros, sendo 
esta ave uma das primeiras espécies a utilizarem essas 

tocas. Ela foi registrada aproveitando a entrada da 
toca para cavar um túnel na parede lateral para cons-
trução de um abrigo. A espécie foi sempre observada 
em casal, o qual se revezava para construir o túnel, 
jogando substrato e folhas para fora e defendendo o 
local quando outras espécies de ave se aproximavam. 
Além de M. momota, espécies como Dasypus novem-
cinctus, Tamandua tetradactyla, Dasyprocta azarae, Eira 
barbara, Leptotila rufaxilla, Pecari tajacu, Myrmecophaga 
tridactyla, Euphractus sexcinctus, Didelphis albiventris, 
Leopardus pardalis, Columbina squammata, Cuniculus 
paca, Salvator merianae, Sylvilagus brasiliensis, Sicalis 
flaveola, Ameiva sp., roedores e Sapajus cay foram re-
gistradas pelas armadilhas fotográficas entrando nas 
tocas e utilizando-as como sítio de alimentação, refú-
gio contra predadores e conforto térmico (Fig. 2).

O monte de areia fresco e úmido na frente das 
tocas foi utilizado por Ameiva spp., P. tajacu, D. aza-
rae, M. tridactyla, Tayassu pecari, E. barbara e Tapirus 
terrestris como local de descanso e para se refresca-
rem. Myrmecophaga tridactyla foi registrado entrando 
em tocas de tatu-canastra, forrageando e deitando no 
substrato acumulado em sua entrada (Fig. 2).

Espécies como Penelope ochrogaster, Crypturellus 
undulatus, Crax fasciolata, Turdus leucomelas, Claravis 
pretiosa, Columbina talpacoti, Nasua nasua, Crypturellus 
parvirostris, Patagioenas picazuro, Buteogallus urubitinga, 
Micrastur semitorquatus, Saltator coerulescens e Procyon 
cancrivorus procuraram sua alimentação no monte de 
areia (Tabela 1). 

Das cinco espécies de tatu registradas na área 
de estudo, apenas D. novemcinctus e E. sexcinctus 
utilizaram de alguma forma as tocas de P. maximus, 
inclusive permanecendo longos períodos em seu in-
terior. Espécies como Cabassous tatouay, C. unicinctus, 
Chrysocyon brachyurus, Puma concolor e Puma yagoua-
roundi foram registrados pelas armadilhas fotográfi-
cas instaladas em frente às tocas de P. maximus, mas 
não houve registro de que utilizaram de alguma for-
ma estas estruturas.

Discussão
Nesse trabalho confirmamos a ocorrência de P. 

maximus em grande parte da RC, bem como evidên-
cias de que a espécie está se reproduzindo na área (re-
gistros de rastros e fotos de indivíduos de diferentes 
idades). A evidência de buracos de alimentação nas 
áreas que passaram a ser reflorestadas em 2007 su-
gere que a população de P. maximus pode estar ex-
pandindo sua área de uso atual, ocupando áreas de 
habitat adequado que haviam sido destruídas para 
produção pecuária. Entretanto, é possível que estas 
áreas ainda não tenham atingido um grau de recupe-
ração de sua qualidade similar aos ambientes preser-
vados. No entanto, os reflorestamentos podem estar 
servindo de áreas de conexão entre os fragmentos de 
vegetação nativa dentro e fora da reserva.
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Em função da alteração física no solo causada 
por suas tocas, P. maximus tem sido considerado um 
engenheiro de ecossistema (Leite Pitman et al., 2004; 
Desbiez & Kluyber, 2013; Aya-Cuero et al., 2017). O 
engenheiro de ecossistema é um organismo cuja pre-
sença ou atividade altera seu meio físico ou muda o 
recurso, criando ou modificando habitats e influen-
ciando diversas espécies associadas (Jones et al., 1994, 
1997). Em estudos no Pantanal brasileiro, no sudeste 
do Peru e na Orinoquia colombiana, foram registra-
das várias espécies de vertebrados usando os buracos 
escavados pelo P. maximus (Leite Pitman et al., 2004; 
Desbiez & Kluyber, 2013; Aya-Cuero et al., 2017). 
Como novidades de espécies que usam as tocas de 
P. maximus para esse trabalho, foram registradas D. 
albiventris, P. ochrogaster, C. undulatus, C. squamma-
ta, S. brasiliensis, S. cay, C. parvirostris, S. flaveola, M. 

americana, M. semitorquatus, B. urubitinga, S. coerules-
cens e P. picazuro, espécies que ainda não tinham sido 
observadas em outros trabalhos (Leite Pitman et al., 
2004; Desbiez & Kluyber, 2013; Aya-Cuero et al., 2017). 
O P. maximus é um engenheiro do ecossistema na RC, 
o que pode ser evidenciado pelo número de espécies 
observadas utilizando suas tocas. Os resultados ob-
tidos neste levantamento registram o maior número 
de espécies de aves usando as escavações, quando 
comparados com dados reportados por Desbiez & 
Kluyber (2013), onde apenas três espécies foram con-
tabilizadas, enquanto Aya-Cuero et al. (2017) regis-
traram 11 espécies e Leite Pitman et al. (2004) apenas 
mencionam ter encontrado aves utilizando as tocas 
de P. maximus.

Através das câmeras na frente das tocas esse 
estudo também registrou algumas espécies raras. O 

Figura 2. Animais registrados na Reserva Cisalpina usando as tocas de tatu-canastra. A) Myrmecophaga tridactyla; B) Eira barbara; C, D, 
E)  Priodontes maximus; F) Euphractus sexcinctus; G) Dasypus novemcinctus; H) Sapajus cay.
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registro de C. tatouay foi o segundo para o Estado 
de MS (espécie na coleção do American Museum 
of Natural History, AMNH-133384 27/03/1937; W. 
Tomas, com. pessoal). O animal foi registrado passan-
do na frente da toca às 05:00 hs no dia 28 de julho de 
2015 e às 12:28 hs do dia 18 de agosto de 2015. No 
mesmo local no dia 14 de setembro de 2015 às 08:48 hs, 
um C. unicinctus foi também registrado. A utilização 
de armadilhas fotográficas em frente às escavações 

do P. maximus pode ser considerada uma ótima fer-
ramenta para registrar o comportamento e o inventário 
local de fauna. 

A grande relevância do registro de P. maximus na 
RC deve-se ao fato deste ser a primeira confirmação da 
ocorrência da espécie em uma área protegida no leste 
do estado do MS. O presente estudo permite conhecer 
melhor qual é a real situação dessa espécie nessa reserva 
e discutir ações para a conservação de uma região que 

Nome-popular Nome Científico N Viajando Interagiu <5” Interagiu >5” No Buraco

Juruvá Momotus momota 333 0% 3% 11% 86%

Tatu-galinha Dasypus novemcinctus 112 4% 4% 13% 78%

Tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla 52 2% 2% 12% 85%

Cutia Dasyprocta azarae 47 4% 0% 32% 64%

Irara Eira barbara 33 3% 9% 33% 52%

Juriti-gemedeira Leptotila rufaxilla 24 13% 8% 71% 8%

Cateto Pecari tajacu 23 0% 4% 30% 65%

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla 21 10% 5% 67% 19%

Tatu-peba Euphractus sexcinctus 17 6% 0% 6% 88%

Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris 17 24% 12% 29% 35%

Anta Tapirus terrestris 14 29% 0% 71% 0%

Jaguatirica Leopardus pardalis 12 0% 17% 17% 67%

Jacupemba Penelope ochrogaster 11 36% 0% 64% 0%

Jaó Crypturellus undulatus 11 27% 0% 64% 0%

Fogo-apagou Columbina squammata 10 0% 0% 90% 10%

Queixada Tayassu pecari 10 10% 0% 90% 0%

Mutum Crax fasciolata 10 40% 0% 60% 0%

Sabiá-barranco Turdus leucomelas 7 0% 0% 100% 0%

Paca Cuniculus paca 6 17% 0% 50% 33%

Teiú Salvator merianae 5 20% 20% 0% 60%

Tapeti Sylvilagus brasiliensis 5 0% 0% 60% 40%

Canário-do-mato Sicalis flaveola 4 0% 50% 25% 25%

Pomba-de-espelho Claravis pretiosa 4 0% 0% 100% 0%

Ameiva Ameiva sp. 3 33% 0 0 67%

Roedor peq. Não identificado (<3 spp) 3 33% 0% 33% 33%

Pomba-caldo-de-feijão Columbina talpacoti 3 0% 0% 100% 0%

Quati Nasua nasua 3 0% 33% 67% 0%

Veado-mateiro Mazama americana 2 0% 0% 100% 0%

Macaco-prego Sapajus cay 1 0% 0% 0% 100%

Inhambú Crypturellus parvirostris 1 0% 0% 100% 0%

Pomba-da-asa-branca Patagioenas picazuro 1 0% 0% 100% 0%

Gavião-negro Buteogallus urubitinga 1 0% 0% 100% 0%

Gavião-relógio Micrastur semitorquatus 1 0% 0% 100% 0%

Sabiá-gongá Saltator coerulescens 1 0% 0% 100% 0%

Mão-pelada Procyon cancrivorus 1 0% 0% 100% 0%

Tabela 1. Espécies de vertebrados registradas através de armadilhas fotográficas utilizando tocas de Priodontes maximus na Reserva 
Cisalpina, Brasilândia. Mato Grosso do Sul, Brasil, em levantamento realizado entre setembro de 2014 a fevereiro de 2016. 
N: número de registros; Viajando: descreve quando o animal passou na frente do buraco; Interagir <5” e > 5”: o tempo que o 
animal interagiu com o buraco; No Buraco: descreve quando o animal entrou dentro do buraco e desapareceu. 
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apresenta uma matriz altamente modificada, acresci-
da de caça e atropelamento. A preservação do último 
grande remanescente no leste do estado de MS, como 
a RC (Andrade, 2011), e a conexão com áreas preser-
vadas do entorno, cria uma possibilidade de manter 
populações viáveis nessa região, passando a RC a 
servir como uma região importante para as áreas no 
entorno, uma vez que se mantenha a conexão com as 
áreas florestais vizinhas.

A conservação do P. maximus e outras espécies 
ameaçadas de extinção que ainda ocorrem na RC, 
como o Blastocerus dichotomus, C. bachyurus, P. conco-
lor e T. terrestris, pode ser altamente prejudicada pelo 
eventual aumento da cota do reservatório da UHE 
Sérgio Motta, já que ainda não está sendo utilizada a 
cota máxima prevista no projeto original. Um aumen-
to de cerca de 2 m poderá diminuir o tamanho atual 
da RC de 22.886 ha para 6.261 ha (Andrade, 2011) e 
afetar ecossistemas inteiros, limitando a área dispo-
nível para as espécies nativas e reduzindo suas popu-
lações, muitas das quais são as mais importantes em 
uma vasta região, como a população de P. maximus.

Conclusão 
A RC é o maior remanescente de habitats protegi-

dos do leste do MS e abriga 25 espécies de mamíferos 
(CESP, 2007). A presença de P. maximus foi confirmada 
e o papel de engenheiro do ecossistema foi documen-
tado em uma área importante do Corredor Trinacional 
de Biodiversidade do Rio Paraná (Valladares-Pádua 
et al., 2002), ao montante da barragem da hidrelétrica 
Sérgio Motta e à jusante da barragem de Jupiá, em 
Três Lagoas, MS. Esta é a única área no Brasil com 
confirmação do P. maximus ao longo do Corredor 
Trinacional de Biodiversidade do Rio Paraná, e sua 
presença favorece a manutenção da qualidade de ha-
bitat para uma variedade de outras espécies nativas.
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